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ទំនាក់ទំនង ណាតូ-រសុ្ ុ ៊ី និងសង្គ្រា មនៅអ ុយក្រកន 
ចាប់តងំព៊ីនរោយសង្គ្រា មរតជាក់ 

 

ដោយ៖ ដោក អ ៊ុច ោង អនកសិកាស្រាវស្រាវនៃនាយកោា ៃសិកាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រកិ ៃិងមជ្ឈមិបូព៌ា   
នៃវទិ្យាាា ៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងអៃតរាតិនៃកមព៊ុា នៃរាជ្បណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុា 

  

ស្ភាពាធារណ្រដ្ាសងគមៃិយមសូដវៀត ដដ្លបាៃបដងក៊ីតដ ៊ីងតងំព៊ីឆ្ន ១ំ៩២២ ស្រតូវបាៃ
រោំយាផ្លូវការ ដៅច៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩១ ៃិងជ្ៃំួសមកវញិដោយស្របដទ្យសឯករាជ្យចំៃួៃ១៥វញិ ដដ្លកន៊ុងដនាោះ 
មាៃ រ៊ុស ៊្ុ៊ី អ ៊ុយដស្រកៃ ដបឡារ៊ុស ្្ក្ ៊្ុ៊ី ម ៊ុលោវ ៊ី អាដមៃ៊ី ដអសតូៃ៊ី ដ តូៃ៊ី ល៊ីទ្យ៊ុយអាៃ៊ី អាដស នប្្ង់ 
កា្ាក់ាា ៃ អ ូសដបគ៊ីាា ៃ ត្ ៊្ុ៊ីគ៊ីាា ៃ ដកៀ្ ៊្ុ៊ីស៊ុ៊ីាា ៃ ៃិងតួកដម ៃ៊ីាា ៃ។ ការដូ្លរលំនៃ 
ស្ភាពសូដវៀតដៃោះ ស្រតូវបាៃដគដម៊ីដ ៊ីញថា វាបាៃដក៊ីតដចញព៊ី ចលនាបដ្ិវតតៃ៍ស្របាជ្ៃ ដដ្លបាៃ
ផ្្៊ុោះដ ៊ីងដៅកន៊ុងតំបៃ់អឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីត គឺរដ្ាាប់ៃឹងសម៊ុស្រទ្យបាល់ទ្យិក មាៃ ដអសតូៃ៊ី ដ តូៃ៊ី ៃងិល៊ីទ្យ៊ុយអាៃ៊ី 
ដដ្លស្របដទ្យសទងំ៣ដៃោះធាល ប់ាស្របដទ្យសឯករាជ្យ ក៏ប ៊ុដៃតស្រតូវបាៃសូដវៀតកាត់យកមកោក់ាទ្យឹកដ្៊ីរបស់ខ្លួៃ 
តមរយៈកិចចស្រពមដស្រពៀង រវាងាត ល៊ីៃ ៃិង ៊្ុ ៊ីដតលរ ដៅឆ្ន ១ំ៩៣៩។ ចលនាបដ្ិវតតៃ៍ដៃោះ ក៏បាៃដ្រ៊ីឱ្យ
របបក៊ុមម៊ុយៃិសតរណ្បសូដវៀតស្រតូវដ្ួលរលាំបៃតបន្ាប់ រ្ូតដ្រ៊ីឱ្យបល៊ុកក៊ុមម៊ុយៃិសត ដៅអឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីតស្រតូវ
បាក់ដបកខាច ត់ខាច យដស្៊ីរគ្មម ៃសល់ ៃិងជ្ំៃសួមកវញិដោយរបបស្របា្ិបដតយយតមដបបដោកខាងលិច។ 
មួយវញិដទ្យៀត ៃដោបាយកំដណ្ទ្យស្រមង់របស់ ដោក ្គ័របាឆូវ (ដប ដរ  ហ្វសតូយកា-Berestroika) ដដ្៊ីមប៊ីដក 
ទ្យស្រមង់ៃដោបាយ ដសដ្ាកចិច ៃិងសងគមដៅស្ភាពសូដវៀត ដដ្លកំព៊ុងឈាៃដៅរកសភាពទ្យ៊ុំដារ 
កន៊ុងសម័យសហ្វរគ មស្រតាក់ ក៏ាកតត ជ្ំរ៊ុញដ៏្្ំមួយផ្ងដដ្រ ដដ្លដ្រ៊ីឱ្យចលនាបដ្ិវតតៃ៍ដៃោះបាៃទ្យទ្យលួ
ដាគជ័្យ។ ក៏ប ៊ុដៃត អរ៊ីដដ្ល ដោក ្គ័របាឆូវ មិៃបាៃរពំឹងទ្យ៊ុកដនាោះ គបឺដ្ិវតតៃ៍ឆ្ន ១ំ៩៨៩ដៃោះ មិៃដមៃ
ដក៊ីតមាៃដ ៊ីងដតដៅអឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីតដនាោះដទ្យ ដតបាៃរាលោលដៅដ្ល់ស្ភាពសូដវៀតខ្លួៃឯងផ្្ទល់។ 

សូមរលំកឹថា ដស្រកាយដ ៊ីងកាៃ់អំណាចាស្របធានា្ិបត៊ីស្ភាពសូដវៀត ដោក ដគគ បាឆូវ 
បាៃស្របកាសថា ដោកមៃិអៃ៊ុញ្ញា តឱ្យមាៃអៃតរាគមៃ៍ដោធា ដៅតំបៃ់អឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីតដទ្យៀតដ ៊ីយ។ ចណំ្៊ុ ច 
ដៃោះដ្៊ីយ ដ្រ៊ីឱ្យស្រកុមស្របដទ្យសដដ្លដៅដស្រកាមការស្រគប់ស្រគងរបស់ស្ភាពសូដវៀត ចាប់ដផ្ដ៊ីមស្របកាស 
ឯករាជ្យាបៃតបន្ាប់ ៃិងបាៃបដូរដៅរករបបស្របា្បិដតយយដូ្ចស្រកុមស្របដទ្យសដៅអឺរ  ៊ុបខាងលិចវញិ ដូ្ចា 
ស្របដទ្យស អាលលឺម ង់ខាងដក៊ីត ដឆកូសលូវា គ៊ី ៊្ុងស្រគ៊ី ប ៊ុលគក រ ៊ី ប ូ ូញ ាដដ្៊ីម។ 

ដស្រកាយអ ៊ុយដស្រកៃស្របកាសឯករាជ្យ ដស្រកាយការដ្ួលរលនំៃស្ភាពសូដវៀត នានងៃទ្យ៊ី៥ ដខ្្នូ 
ឆ្ន ១ំ៩៩៤ អ ៊ុយដស្រកៃ ៃងិរ៊ុស ៊្ុ៊ី បាៃច៊ុោះ្តាដលខាដល៊ីអៃ៊ុសារណ្ៈមួយ ដៅកន៊ុងទ្យ៊ីស្រកុងប ៊ុយោដប ស 
ស្របដទ្យស ៊្ុងស្រគ៊ី (Budapest Memorandum on Security Assurances) រមួាមួយៃឹងស្របដទ្យស
្តាដលខ្៊ី ៣ដផ្្ងដទ្យៀត គ ឺ រ៊ុស ៊្ុ ៊ី ស្រដ្ាអាដម រកិ ៃងិអង់ដគលស។ តមរយៈអៃ៊ុសារណ្ៈដៃោះ អ ៊ុយដស្រកៃ
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ស៊ុខ្ចិតតដបាោះបង់ដចាលអាវ៊ុ្ៃ៊ុយដកលដអ រ ដដ្លបៃ្ល់ទ្យ៊ុកព៊ីសម័យស្ភាពសូដវៀត ដោយដផ្្រដៅឱ្យរ៊ុស ៊្ុ៊ី 
ាងនូរមកវញិ រ៊ុស ៊្ុ ៊ី ស្រដ្ាអាដម រកិ ៃិងអង់ដគលស ដដ្លស៊ុទ្យធសងឹាមគអំណាចៃ៊ុយដកលដអ រ បាៃសៃា
ដគ្មរពអ្ិបដតយយ ៃងិបូរណ្ភាពដដ្ៃដ្៊ីរបស់អ ៊ុយដស្រកៃ។ 

អរ៊ីដដ្លាការកត់សមាគ ល់ ចាប់តងំព៊ីអ ៊ុយដស្រកៃស្របកាសឯករាជ្យព៊ីស្ភាពសូដវៀតនាឆ្ន ១ំ៩៩១ 
ស្របដទ្យសទងំព៊ីរមិៃដដ្លមាៃអរយិភាពាមួយគ្មន ដនាោះដទ្យ។ រ្ូតដ្ល់ឆ្ន ២ំ០០៨ អ ៊ុយដស្រកៃ រមួាមួយ 
្្ក្ ៊្ុ៊ី បាៃោក់សំដណ្៊ី  ស៊ុំចូលាសមាជ្ិកបក្សមព័ៃធណាតូ ដៅកន៊ុងជ្ំៃួបកពូំល ដខ្ដមា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
ដៅទ្យ៊ីស្រកុងប ៊ុយកាដរ  ស (ស្របដទ្យសរូមា ៃ៊ី) បក្សមព័ៃធណាតូបាៃារ គមៃ៍បណំ្ងចង់ចូលាសមាជ្ិករបស់ 
អ ៊ុយដស្រកៃ ៃិង្្កស៊ុ៊ី។ ក៏ប ៊ុដៃត ដោយមាៃការជ្ំទស់ោ ងខាល ងំកាល ព៊ីសណំាក់រ៊ុស ៊្ុ៊ី ដ្៊ីយស្របដទ្យសសំខាៃ់
ព៊ីរកន៊ុងណាតូ គឺបារាងំ ៃងិអាលលឺម ង់ ក៏មិៃគ្មសំ្រទ្យ ណាតូបាៃបដ្ិដស្មិៃចាប់ដផ្ត៊ីមដផ្ៃការស្របតិបតត ិ
(Membership Action Plan) ទ្យទ្យួលអ ៊ុយដស្រកៃ ៃិង្្ក្ ៊្ុ៊ី ាសមាជ្ិកដនាោះដទ្យ ដតកន៊ុងដពលាមួយគ្មន  
ណាតូក៏មិៃបទិ្យទរ រទងំស្រសុងដនាោះដដ្រ ដោយទ្យ៊ុកលទ្យធភាពឱ្យអ ៊ុយដស្រកៃ ចូលាសមាជ្កិដៅនងៃណាមយួ។ 

ដស្រកាយមាៃសំដណ្៊ី ស៊ុំចូលាសមាជ្ិកបក្សមព័ៃធ ណាតូ ព៊ីសំណាក់ អ ៊ុយដស្រកៃ ភាពតមតឹងរវាង 
រ៊ុស ៊្ុ៊ី ៃិងអ ៊ុយដស្រកៃ ដក៊ីតមាៃដ ៊ីងាបៃតបន្ាប់ ដូ្ចា ដៅដខ្ម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ រ៊ុស ៊្ុ៊ីោក់ពស្ររយកងទ័្យពដៅ
តំបៃ់ស្រគ៊ីដម កន៊ុងដ្ត៊ុផ្លថា ដដ្៊ីមប៊ីការពរស្របាជ្ៃដដ្៊ីមកំដណ្៊ី តរ៊ុស ៊្ុ៊ី បន្ាប់មក ដរៀបចដំបាោះដឆ្ន តស្របាមត ិ
ភាា ប់តំបៃ់ស្រគ៊ីដមាទ្យឹកដ្៊ីរបស់រ៊ុស ៊្ុ៊ី។ ការកាត់យកតំបៃ់ស្រគ៊ីដមដោយរ៊ុស ៊្ុ៊ីស្រតូវបាៃស្គមៃ៍អៃតរាតាិទូ្យដៅ 
ចាត់ទ្យ៊ុកថាាទ្យដងរ៊ីខ្៊ុសចាប់ ដ្៊ីយមគសៃនិបាតអ.ស.ប បាៃដបាោះដឆ្ន តដៅឆ្ន ២ំ០១៤ កន៊ុងសំដ ង 
១០០ ទ្យល់ៃឹង ១១ (១៣ស្របដទ្យសអៃ៊ុបបវាទ្យ) បដ្ិដស្មិៃទ្យទ្យលួាគ ល់ការដបាោះដឆ្ន តស្របាមតដិៅស្រគ៊ីដម 
ដ្៊ីយកណំ្ត់ថា ស្រគ៊ីដមដៅដតាដដ្ៃដ្៊ីមួយរបស់អ ៊ុយដស្រកៃ។ ចំដណ្កស្ភាពអឺរ  ៊ុប ៃងិស្រដ្ាអាដមរកិ 
ស្រពមទងំស្របដទ្យសសមព័ៃធមិតតដោកខាងលិចបាៃោក់ទ្យណ្ឌ កមមដល៊ីរ៊ុស ៊្ុ ៊ី ជ្៊ុំវញិការកាត់យកតំបៃ់ស្រគ៊ីដម។ 
ដៅដខ្ដមា ឆ្ន ២ំ០១៤ សហ្វរគ មបាៃផ្្៊ុោះដ ៊ីងដៅតំបៃ់ដ្៊ុៃបាស់ (Donbas) ខាងដក៊ីតអ ៊ុយដស្រកៃ ដ្៊ីយ
ស្រកុមឧទ្មផ្ទត ច់ខ្លួៃ ដោយមាៃការគ្មសំ្រទ្យព៊ីសំណាក់រ៊ុស ៊្ុ៊ី បាៃស្របកាសបដងក៊ីតរដ្ាឯករាជ្ចំៃួៃព៊ីរោច់ព៊ី
អ ៊ុយដស្រកៃ គឺ ដូ្ដណ្តសក៍ (Donetsk) ៃិង លូគៃ់សក៍ (Luhansk)។ ការដបាោះដឆ្ន តស្របាមតបិដងក៊ីត
រដ្ាឯករាជ្ទងំព៊ីរ ស្រតូវបាៃដរៀបចដំ្រ៊ីដ ៊ីង ដៅនងៃទ្យ៊ី១១ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤។ នានងៃទ្យ៊ី១២ ដខ្មិង៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ បក្សមព័ៃធណាតូ បាៃផ្តល់ឱ្យអ ៊ុយដស្រកៃ ៃូវឋាៃៈាស្របដទ្យសនដ្គូ ដដ្លដប៊ីកផ្លូវឱ្យមាៃ
កិចចស្ស្របតិបតតិការខាងដផ្នកដោធាាមួយគ្មន  ក៏ប ៊ុដៃត ដៅដតបដ្ិដស្មិៃចាប់ដផ្ត៊ីមៃ៊ីតិវ ិ្ ៊ីទ្យទ្យួលអ ៊ុយដស្រកៃ
ាសមាជ្កិ ដៅតមការដសន៊ីស៊ុំរបស់ដោក វ  ូ ូឌ៊ីដមៀរ ដ្្ដ ៃសគ៊ី។ នានងៃទ្យ៊ី១ ដខ្ដមា ឆ្ន ២ំ០២១ ដោក 
វ  ូ ូឌ៊ីដមៀរ ដ្្ដ ៃសគ៊ី ដចាទ្យរ៊ុស ៊្ុ៊ីថាពស្ររយទ័្យពដៅតមស្រពំដដ្ៃអ ៊ុយដស្រកៃ ដតរ៊ុស ៊្ុ៊ីថា ការពស្ររយទ័្យពដៃោះ 
គឺដដ្៊ីមប៊ីដ្រ៊ីសមយ៊ុទ្យធ ដឆល៊ីយតបដៅៃឹងទ្យដងរ៊ីបងកដ្ត៊ុរបស់អ ៊ុយដស្រកៃ។ នានងៃទ្យ៊ី៦ ដខ្ដមា ឆ្ន ២ំ០២១ ដោក
វ  ូ ូឌ៊ីដមៀរ ដ្្ដ ៃសគ៊ី បាៃស្របកាសាចំ្ថា ការចូលាសមាជ្ិកបក្សមព័ៃធណាតូគឺាមដ្ាបាយ 
ដតមួយគត់ ដដ្លអាចបញ្ច ប់សហ្វរគ មដៅតំបៃ់ដ្៊ុៃបាស់បាៃ ៃងិក៏បាៃស្របកាសផ្ងដដ្រ អំព៊ីដគ្មលបណំ្ង
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ចង់ចូលាសមាជ្ិកស្ភាពអឺរ  ៊ុប។ ដៅដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ រ៊ុស ៊្ុ៊ីពស្ររយទ័្យពកាៃ់ដតដស្រច៊ីៃ ដៅដកបរស្រពំដដ្ៃ
អ ៊ុយដស្រកៃ ស្របដទ្យសដោកខាងលិចបាៃដល៊ីកដ ៊ីងថា ាការពស្ររយទ័្យពដៃោះ កន៊ុងដគ្មលដៅចូលឈាល ៃពៃ
អ ៊ុយដស្រកៃ ដតដោកវា លឌ៊ីដមៀរ ពូទ្យ៊ីៃ បាៃបដ្ិដស្ថា រ៊ុស ៊្ុ៊ីមិៃមាៃដចតនាចូលឈាល ៃពៃអ ៊ុយដស្រកៃដនាោះដទ្យ 
ក៏ប ៊ុដៃត កន៊ុងដពលាមួយគ្មន  បាៃោក់លកខខ្ណ្ឌ មួយចំៃួៃចំដពោះអាដម រកិ ៃិងបក្សមព័ៃធណាតូ 
ដដ្លកន៊ុងដនាោះ រមួមាៃការទមទរឱ្យណាតូធានាថាៃឹងមិៃឱ្យអ ៊ុយដស្រកៃចូលាសមាជ្កិ ដ្៊ីយឱ្យណាតូ
ដ្កកមាល ងំដោធាទងំអស់ ដដ្លឈរដជ្៊ីងដៅកន៊ុងស្របដទ្យសដៅអឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីត ដដ្លចូលាសមាជ្កិណាតូ 
ដស្រកាយឆ្ន ១ំ៩៩៩៧ ដចញ។ ចំដណ្ក ដោកនបដ្ិៃ បាៃស្រពមាៃទ្យ៊ុកាម៊ុៃថា ស្របសៃិដប៊ីរ៊ុស ៊្ុ ៊ីចូលឈាល ៃពៃ
អ ៊ុយដស្រកៃ អាដម រកិ ៃងិសមព័ៃធមតិត ៃឹងោក់ទ្យណ្ឌ កមមោ ង្ៃៃ់្ៃរបំផ្៊ុតដៅដល៊ីរ៊ុស ៊្ុ ៊ី ក៏ប ៊ុដៃតកន៊ុងដពល
ាមួយគ្មន  ដោកស្របធានា្បិត៊ីអាដម រកិ ក៏បាៃស្របកាសផ្ងដដ្រថា អាដម រកិៃឹងមិៃបញ្ាូ ៃកងទ័្យពដៅជ្ួយ
អ ៊ុយដស្រកៃដនាោះដទ្យ ព៊ីដស្រពោះអ ៊ុយដស្រកៃមិៃដមៃាសមាជ្កិណាតូ។ ចាប់តងំព៊ីដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដ្ល់ ដខ្ក៊ុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០២២ មាៃកិចចស្របងឹដស្របងដផ្នកការទូ្យតាដស្រច៊ីៃបាៃដរៀបចំដ ៊ីង ដដ្៊ីមប៊ីបដញ្ច ៀសសហ្វរគ មអ ៊ុយដស្រកៃ 
កន៊ុងដនាោះ ក៏រមួមាៃទងំជ្ំៃួបតមវ ៊ីដដ្អូ រវាងដោកពូទ្យ៊ីៃ ៃងិដោកនបដ្ិៃ ជ្ំៃបួដោយផ្្ទល់ ដៅទ្យ៊ីស្រកុងម ូសគូ 
រវាងដោកមា ស្រកុង ៃិងដោកពូទ្យ៊ីៃ ៃិងជ្ំៃួប រវាងដោកពូទ្យ៊ីៃ ៃិងដោកអូឡា្រ សហ៊ុលស៍ 
ស្របម៊ុខ្រោា ភបិាលអាលលឺម ង់ ដដ្លដទ្យ៊ីបៃឹងដ ៊ីងកាៃ់តំដណ្ង ផ្ងដដ្រ ក៏ប ៊ុដៃត កិចចខ្ិតខ្ំស្របឹងដស្របងដផ្នកការទូ្យត
ទងំដៃោះ មិៃបាៃទ្យទ្យួលលទ្យធផ្លាវជិ្ាមាៃដនាោះដទ្យ។ ដោកនបដ្ិៃ ៃិងសមព័ៃធមិតតកន៊ុងបក្សមព័ៃធណាតូ
បដ្ិដស្មិៃផ្ទល ស់បតូរដគ្មលៃដោបាយដប៊ីកទរ រចំ្ ឬ « Open door policy » ដពលគឺ ទ្យ៊ុកសិទ្យធិឱ្យ
ស្របដទ្យសៃ៊ីមួយៗាអនកសដស្រមចដោយខ្លួៃឯងថាចង់ចូលកន៊ុងណាតូឬក៏អត់។ ដៃោះមាៃៃ័យថា កន៊ុងករណ្៊ី
អ ៊ុយដស្រកៃ គអឺ ៊ុយដស្រកៃខ្លួៃឯងាអនកមាៃសទិ្យធិសដស្រមចថា ចង់ចូលកន៊ុងណាតូឬក៏អត់ ចដំណ្កណាតូមាៃ
សិទ្យធសិដស្រមចថា ទ្យទ្យួលយកអ ៊ុយដស្រកៃាសមាជ្កិឬមិៃទ្យទ្យួល ដោយដម៊ីលដៅដល៊ីលកខខ្ណ្ឌ សមាជ្កិភាព
របស់ណាតូ ក៏ប ៊ុដៃត មៃិអាចបិទ្យទរ រាម៊ុៃថាមិៃទ្យទ្យួលយកអ ៊ុយដស្រកៃដនាោះដទ្យ។ នានងៃទ្យ៊ី២០ ដខ្ក៊ុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០២២ដៃោះ ដស្រកាយព៊ីមាៃជ្ំៃួបតមទូ្យរសព្ រវាងដោកមា ស្រកុង ៃងិដោកពូទ្យ៊ីៃ វមិាៃស្របធានា្ិបត៊ី
បារាងំបាៃដចញដសចកត៊ីដងលងការណ៍្ថា ដោកពូទ្យ៊ីៃ ៃិងដោកនបដ្ិៃ បាៃស្រពមដស្រពៀងាដគ្មលការណ៍្ថាៃឹង
ដប៊ីកដ្រ៊ីជ្ំៃួបកំពូល ដដ្៊ីមប៊ីពភិាកាគ្មន អំព៊ីវបិតតអិ ៊ុយដស្រកៃ។ ក៏ប ៊ុដៃត ដៅនងៃទ្យ៊ី២១ ដខ្ក៊ុមភៈ ដោកពូទ្យ៊ីៃ បាៃ
ស្របកាសទ្យទ្យួលាគ ល់ ដូ្ដណ្តសក៍ ៃិង លូគៃ់សក៍ ារដ្ាឯករាជ្យ ដ្៊ីយដៅនងៃទ្យ៊ី២៤ក៊ុមភៈ កងទ័្យពរ៊ុស ៊្ុ៊ីក៏បាៃ
ចាប់ដផ្ត៊ីមវាយស្របគរដៅដល៊ីអ ៊ុយដស្រកៃ។ 

ដៃោះាបញ្ញហ មួយដដ្លដយ៊ីងគតិាម ៃមៃិដ្ល់។ សណួំ្រសួរថា ដ្ត៊ុអរ៊ីបាៃារ៊ុស ៊្ុ៊ី សដស្រមចចិតតវាយ 
ស្របគចូលទ្យឹកដ្៊ីអ ៊ុយដស្រកៃ ដោយមិៃខ្រល់ព៊ីការគស្រមាមោក់ទ្យណ្ឌ កមម ព៊ីសំណាក់ស្របដទ្យសដោកខាងលិច  
រមួទងំស្រដ្ាអាដម រកិ? 

អងគការសៃធិសញ្ញា អាតលង់ទ្យកិខាងដជ្៊ីង ដដ្លដៅកាត់ាភាាបារាងំថា អូតង់ (OTAN) 
ៃិងភាាអង់ដគលសដៅកាត់ថា ណាតូ (NATO)  គឺាមរតកដដ្លបាៃបៃ្ល់ទ្យ៊ុក តងំព៊ីសម័យសហ្វរគ ម 
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ស្រតាក់ គឺដស្រកាយសហ្វរក មដោកទ្យ៊ី២ស្រតូវបាៃបញ្ច ប់ ៃងិបៃតរ្ូតមកដ្ល់សពរនងៃ។ ណាតូបាៃបដងក៊ីត 
ដ ៊ីងដៅនងៃទ្យ៊ី៤ ដខ្ដមា ឆ្ន ១ំ៩៤៩ ៃងិចូលា្រមាៃដៅ ឆ្ន ១ំ៩៥១ ដដ្លាលទ្យធផ្ល ដដ្លដក៊ីត 
ដចញព៊ីស្រពឹតតកិារណ៍្ចំៃួៃព៊ីរ ដស្រកាយសហ្វរគ មដោកដល៊ីកទ្យ៊ី២បាៃបញ្ច ប់។ ទ្យ៊ីមួយ គភឺាពមិៃ ច៊ុោះសស្រមុងគ្មន  
រវាងស្រដ្ាអាដម រ ិ ៃិងសូដវៀត ដដ្លាសមព័ៃធមិតតៃឹងគ្មន  កាលព៊ី សហ្វរគ មដោកដល៊ីកទ្យ៊ី២ ដដ្៊ីមប៊ីផ្តួលរលំ ំ
អាលលឺម ង់ ដដ្លដពលដនាោះដ្កឹនាដំោយ  ្៊ីដទ្យលរ (Hitler) ប ៊ុដៃតបាៃកាល យាសស្រតូវៃឹងគ្មន វញិ ចាប់ព៊ី 
ឆ្ន ១ំ៩៤៧ ដោយមូលដ្ត៊ុមដនាគមវាិា  ៃងិម្ចិឆត។ ៃងិទ្យ៊ីព៊ីរ គឺការដសន៊ីស៊ុំព៊ីសណំាក់ បណាត  
ស្របដទ្យសដៅអឺរ  ៊ុបខាងលិច ដៅដស្រកាយសហ្វរគ មដោកដល៊ីកទ្យ៊ី២ ស៊ុំឱ្យអាដម រកិ ជ្យួធានាការពរ សៃតិស៊ុខ្ 
របស់ពួកដគ ដៅចំដពោះម៊ុខ្ អាៃ៊ុភាពដោធាដ៏្្ំ របស់សូដវៀត ក៊ុមម៊ុយៃ៊ីសត។ ដៅកន៊ុងបរបិទ្យដបបដៃោះ អាដម រកិ 
ៃិងកាណាោ ស្រពមទងំបណាត ស្របដទ្យសអឺរ  ៊ុបខាងលិច ដដ្លកាលដណាោះ តងំខ្លួៃ ាតណំាង «ពិភពដសរ ៊ី» 
នាគំ្មន បដងក៊ីតណាតូដ ៊ីង ដដ្៊ីមប៊ីទ្យប់ទ្យល់ ៃឹង«ពិភពក៊ុមម៊ុយៃ៊ីសត» ដ្ឹកម៊ុខ្ដោយ សូដវៀត។ 

ាការដឆល៊ីយតបវញិ ដៅនងៃ១៤ ឧសភា ១៩៥៥ ស្ភាពសូដវៀត ៃិងបណាត ស្របដទ្យសក៊ុមម៊ុយ ៃ៊ីសត 
អឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីតចំៃៃួស្របាពំ៊ីរ នាគំ្មន បដងក៊ីតសមព័ៃធភាពដោធាមួយដដ្រ ដដ្លដគដៅថា កតិកាសញ្ញា វា សូវ ៊ី 
(Varsovie)។ ប ៊ុដៃត ដស្រកាយមកដៅឆ្ន ១ំ៩៩១ កតិកាសញ្ញា វា សូវ ៊ីដៃោះ ស្រតូវរោំយដចាលវញិ ដស្រកាយ 
ការដ្ួលរលនំៃស្ភាពសូដវៀត គឺបន្ាប់ព៊ីសហ្វរគ មស្រតាក់ស្រតូវបាៃបញ្ច ប់។ ប ៊ុដៃត ណាតូដៅបៃត 
ដ្ំដណ្៊ី រការរ្ូតដ្ល់សពរនងៃ ៃិងដងមទងំរ ៊ីក្ំដល៊ីសម៊ុៃដទ្យៀតផ្ង រ ៊ីក្ំសំដៅដៅទ្យិសខាងដក៊ីត។ ណាតូ 
ស្រតូវបាៃបដងក៊ីតដ ៊ីងដោយស្របដទ្យសចំៃៃួ១២ ប ៊ុដៃតបចច៊ុបបៃនមាៃស្របដទ្យសាសមាជ្ិក សរ៊ុបចំៃួៃ៣០ 
ដោយារដត ទ្យទ្យួលបាៃព៊ីបណាត ស្របដទ្យសអឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីតចំៃៃួ១០ ដដ្លដៅកន៊ុងអត៊ីតកាលារណ្បសូដវៀត 
ៃិងដដ្លមួយចៃំួៃាសមាជ្កិនៃកតិកាសញ្ញា វា សូវ ៊ី មកអត៊ីតាធារណ្រដ្ាសូដវៀតចៃំួៃ៣ ដដ្លដគដៅថា 
បណាត ស្របដទ្យសបាល(្Baltes) ៃិងបាៃមកព៊ីអត៊ីតាធារណ្រដ្ាយូដគគ ាល វ ៊ី (Yougoslavie) ចំៃួៃ៤។ 

ការណ៍្ដដ្លណាតូ បៃតមាៃវតតមាៃ ៃងិបៃតពស្រង៊ីកខ្លួៃ ចូលកាៃ់ដតជ្ិតដៅដ្ល់ទ្យឹកដ្៊ីរ៊ុស ៊្ុ ៊ី ដ្រ៊ី 
ឱ្យរ៊ុស ៊្ុ ៊ីមាៃការបារមភកាៃ់ដតខាល ងំ។ ដស្រកាយព៊ីណាតូទ្យទ្យលួយកសមាជ្ិករបស់ខ្លួៃ ាបៃតបន្ាប់ ព៊ីបណាត  
ស្របដទ្យសដៅអឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីត ៃិងបណាត ស្របដទ្យសបាល ្ ណាតូកពំ៊ុងដស្រតៀមទ្យទ្យួលយកយក អ ៊ុយដស្រកៃ 
(Ukraine) ៃិង្្ក្ ៊្ុ៊ី(Georgie) បដៃាមដទ្យៀត។ ដៃោះគាឺអរ៊ីដដ្លស្របធានា្បិត៊ីរ៊ុស ៊្ុ ៊ី ពូទ្យ៊ីៃ (Poutine) 
មិៃអាចទ្យទ្យួលបាៃ ដ្៊ីយដោកបាៃដល៊ីកដ ៊ីងថា វាាការគំរាមកំដ្ង មកដល៊ីសៃតសិ៊ុខ្របស់ 
រ៊ុស ៊្ុ ៊ីដតមតង។ ការណ៍្បដណាត យឱ្យអ ៊ុយដស្រកៃ កាល យាសមាជ្កិអូតង់ វាាដស្រគ្មោះអាសៃន្ំៃងឹអាច 
ដក៊ីតដ ៊ីងសស្រមាប់រ៊ុស ៊្ុ៊ី។ អ ៊ុយដស្រកៃៃឹង អាចទមទរយកស្រគ៊ីដមមកវញិ ដទោះាសហ្វរគ ម ស្រតូវផ្្៊ុោះដ ៊ីង 
ាមួយរ៊ុស ៊្ុ៊ីក៏ដោយ ដស្រពោះថាណាតូស្របកាៃ់ដគ្មលការណ៍្មួយសំខាៃ់ ដដ្លកណំ្ត់ដោយមាស្រតទ្យ៊ី៥ 
នៃសៃធសិញ្ញា  ដនាោះគឺាមគគ៊ីភាពរវាងបណាត ស្របដទ្យសសមាជ្ិក។ បាៃៃ័យថា រាល់ការឈាល ៃពៃមកដល៊ី 
សមាជ្ិកណាមយួក៏ដោយរបស់អូតង់ ៃងឹស្រតូវចាត់ទ្យ៊ុកថាាការឈាល ៃពៃមកដល៊ីបណាត សមាជ្ិក ទងំអស់ 
របស់អូតង់ដតមតង។ 
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មួយវញិដទ្យៀត ដៃោះគឺាអារមមណ៍្មួយដដ្ល ដោក ពូទ្យ៊ីៃ ពិបាកៃងឹទ្យទ្យលួយកបាៃ។ 
តងំព៊ីច៊ុងបញ្ច ប់នៃសហ្វរគ មស្រតាក់ ដដ្លបណាត ស្របដទ្យសដោកខាងលចិ បាៃសៃាដតមិៃអៃ៊ុវតតៃ៍។ តួោ ង 
ដៅដខ្ក៊ុមភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩០ ស្របធានា្ិបត៊ីស្ភាពសូដវៀត ដោក Mikhail Gorbachev បាៃជ្ួប 
ាមួយរដ្ាមហ្វៃត៊ីការបរដទ្យសអាដម រកិ James Baker ដដ្៊ីមប៊ីពិភាកាអំព៊ីការដ្កទ័្យពសូដវៀត ដចញព៊ីស្របដទ្យស 
អាលលឺម ង់ខាងដក៊ីត។ ដដ្៊ីមប៊ីធានាដ្ល់ស្របធានា្ិបត៊ី Gorbachev អំព៊ីផ្លវបិាកនៃភូមាិហ្វសតៃដោបាយ 
នាដពលអនាគត រដ្ាមហ្វៃត៊ីការបរដទ្យសអាដម រកិ James Baker បាៃស្របកាសថា៖ «មិៃរកំិលដៅទ្យិសខាងដក៊ីត
មួយអ៊ុ៊ីញណាដនាោះដទ្យ គណឺាតូៃឹងមិៃរកំិលមួយអ៊ុ៊ីញដៅខាងដក៊ីតដទ្យបន្ាប់ព៊ីការបស្រងួបបស្រងមួអាលលឺម ង់
ដ ៊ីងវញិ»។ ចំដណ្កអ្កិារបត៊ីនៃាធារណ្រដ្ាស្ព័ៃធអាលលមឺ ង់ ដោក Helmut Kohl 
ក៏បាៃអោះអាងផ្ងដដ្រថា «ា្មមត ណាតូ ពិតាៃឹងមិៃពស្រង៊ីកខ្លួៃដៅអា មឺ ង់ខាងដក៊ីតាោច់ខាត»។ 
ដៅនា១ំ៩៩១ ដៅដពល រដ្ាមហ្វៃត៊ីការពរាតសូិដវៀត ដោក  Dmitry Yazov ៃិោយព៊ីការចូលាសមាជ្ិក 
ណាតូរបស់បណាត  ស្របដទ្យសដៅអ៊ុឺរ  ៊ុបខាងដក៊ីត នាយករដ្ាមហ្វៃត៊ីអង់ដគលស ក៏បាៃបញ្ញា ប់ថា  «ដរឿងដៃោះ 
ពិតាមៃិអាច ដក៊ីតមាៃដនាោះដទ្យ»។ 

ទងំដៃោះសបញ្ញា ក់ឱ្យដ ៊ីញថា វាាមដ្ាបាយដតមួយគត់ ដដ្៊ីមប៊ីបញ្ញា ក់ៃូវការដបតាា ចិតតរបស់ រ៊ុស ៊្ុ ៊ី 
ស្របាប់ដៅណាតូ ៃងិស្របាប់បសចមិស្របដទ្យសថា រ៊ុស ៊្ុ៊ីមិៃមាៃជ្ំដៃឿចិតតដល៊ីអរ៊ីដដ្លពួកដគបាៃសៃា  ៃិងមិៃស្រតូវ 
ប ោះពល់ាោច់ខាតដដ្ៃអណំាចៃងិសៃតសិ៊ុខ្របស់ខ្លួៃ។  

ដទោះប៊ីាោ ងណា ការស្របកតួស្របដជ្ងឥទ្យធិពលព៊ីសណំាក់ស្របដទ្យសមគអំណាច ដដ្៊ីមប៊ីរកាឱ្យបាៃ 
ឬយកឱ្យបាៃ ៃូវអរ៊ីដដ្លគិតថាារបស់ខ្លួៃ វាាគៃិភ័យ សស្រមាប់ស្របដទ្យសដដ្លាប់ពក់ព័ៃធ មិៃថា 
្ំឬតូច ស្រគ្មៃ់ដតខ្៊ុសគ្មន ស្រតង់ថា្ៃៃ់ឬស្រាល ផ្្ទល់ឬដោយស្របដោល។ សស្រមាប់សហ្វរគ មរវាងស្របដទ្យសទងំព៊ីរ 
ដដ្លដពលដៃោះកពំ៊ុងកាល យា អឺរ  ៊ុបៃ៊ីយកមមសហ្វរគ មាមួយរ៊ុស ៊្ុ៊ី ដដ្លព៊ីដ្បូំងគាឺរូបភាពនៃការវាយ 
ស្របគរព៊ីសណំាក់ រ៊ុស ៊្ុ៊ីដល៊ីអ ៊ុយដស្រកៃដតប ៊ុដណាណ ោះ។ ស្របដទ្យសនានាដៅអឺរ  ៊ុប រមួទងំអាស៊ុ៊ីមួយចៃំួៃ 
បាៃនាគំ្មន ដល៊ីក ទ្យឹកចតិត ស្របគល់ទងំ មៃ៊ុស្ឱ្យដៅជ្ួយចាំងដៅអ ៊ុយដស្រកៃ ផ្តល់ជ្ៃំយួដោធាទងំអាវ៊្ុ  
ៃិងយៃតដគោះ ចមាំង រមួទងំ អនកដប៊ីកបរ យៃតដគោះស្របយ៊ុទ្យធដងមដទ្យៀត។ ទ្យិដ្ាភាពដបបដៃោះ មិៃដមៃា 
សហ្វរគ មរ៊ុស ៊្ុ៊ី-អ ៊ុយដស្រកៃដទ្យៀតដទ្យ គឺវាាសហ្វរគ មរវាងរ៊ុស ៊្ុ៊ី ៃិងអឺរ  ៊ុប។ អរ៊ីដដ្លាផ្លប ោះពល់ចំដពោះម៊ុខ្ 
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